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Ravitsemus – laatua elämään 

• RAY:n rahoittama kehittämisprojekti 2014-2016 

• Tuottaa käytännönläheistä materiaalia  

• Pitää koulutuksia ja luentoja ikääntyneiden hyvinvointia 
tukevasta ravitsemuksesta 

• Hankkeen tuotoksia ovat 

•  1Työkirja hyvästä ravitsemuksesta ikääntyneelle, 

•  2Kurssiohjaajan käsikirja, jonka pohjalta terveydenhuollon 
ammattilainen voi järjestää ravitsemuskursseja ikääntyneille ja  

• 3Kuvallisia oppaita hyvistä C-vitamiinin ja muiden keskeisten 
ravintoaineiden lähteistä sekä esteettömät ja selkokieliset  

• 4Nettisivut: www.voimaaruuasta.fi 

 





Miksi ravitsemus on tärkeää? 

• Tutkimukset ikääntyneillä:  

• Tahaton painon lasku 

• Ravinnonsaanti vähäistä 

• Ruokavalion laatu huono 

• Ravitsemustila heikkenee 

 

 

• Infektiot ↑ 

• Lihaskato ↑ 

• Toimintakyky↓ 

• Elämänlaatu ↓ 

 

 

 

 

 

Hyvä ravitsemus 
ylläpitää 

toimintakykyä 



Suomalaiset 
ravitsemussuositukset 2014 
• Ravitsemussuositukset on 

tarkoitettu terveiden ihmisten 
ruokavalion suunnitteluun ja 
ravinnonsaannin arviointiin 

• Sairauksien kohdalla suosituksia 
tulee soveltaa tilanteen 
mukaan 

• Ikääntyneiden kohdalla on 
tilanteita, joissa on vaikea vetää 
rajaa terveyden ja sairauden 
välille 



Ravitsemussuositukset 
ikääntyneille 2010 

• Julkaistiin VRN suosituksina 
2010 

• Osittain eri painopistealueet 
kuin nuoremmilla ikäluokilla 

• Tavoitteena ikääntyneiden 
toimintakyvyn ja elämänlaadun 
säilyttäminen 



Suositusten painopisteet 

1. Ravitsemukselliset tarpeet ikääntymisen eri vaiheissa otetaan 
huomioon 

• Toimintakyky, sairaudet, ikääntyneiden eri ryhmät 

2. Ikääntyneiden ravitsemus arvioidaan säännöllisesti 
• Painon mittaus vähintään kerran kuukaudessa, MNA-testi 

tarvittaessa, painon vaihteluita pyritään välttämään 
• Ravinnonsaanti ja ruokavalion laatu arvioidaan 

3. Ravitsemushoidon avulla turvataan riittävä energian, 
proteiinin, ravintoaineiden, kuidun ja nesteen saanti  

• Ravitsemusongelmiin puututaan suunnitelmallisesti 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.   

• Tehostettua ravitsemushoitoa toteutetaan silloin, kun ravitsemustila 
on heikentynyt, paino laskenut tai syödyn ruoan määrä on vähäinen.  

4. D-vitamiinilisän käyttö (20 mikrogrammaa) yli 60-vuotiailla  
varmistetaan 



Virheravitsemuksen synty 

Huono ruokahalu, 
vaikeuksia syömisessä 

Ruokavalion 
laatu huono 

Vähäinen syöminen 

Energiaa riittävästi tai liikaa, 
ei painonlaskua Ikäihmisen anoreksia ja 

laihtuminen 

Lisääntynyt 
ravintoaineiden 

tarve  

  

 

Sairauksista toipuminen hidastuu  
Sairastumisriski kasvaa 

Ikääntyminen ja sairaudet, vähäinen liikkuminen ja kulutus 

Akuutti 
sairaus 

Puutetta energiasta ja ravintoaineista (proteiini, 
suojaravintoaineet) 



Lihaskato ja ravitsemus 



Naiset ovat miehiä suuremmassa 
riskissä toiminnanvajeille 

• Naisilla 30% 
vähemmän 
lihasmassaa kuin 
miehillä 

 

• Naisilla lihakset 
heikkenevät 
nopeammin 

Janssen et al. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 889 - 89 

Ikä, vuosia 

Lihaskato Vaikea 

lihaskato 



Ikääntyneen proteiinin tarve 

• Ikääntyneille proteiinin saantisuositus  on 
1,2-1,4 g/kehonpaino kg 

• Lihaskuntoharjoittelun tai sairauden 
yhteydessä 1,4 – 2,0 g/kg 

• 60 – 100 g proteiinia/vrk 

• Vähäinen saanti kiihdyttää lihaskatoa, 
heikentää vastustuskykyä, hidastaa 
haavojen paranemista ja lisää väsymystä ja 
heikkouden tunnetta 



Proteiinin laatu ja määrä 

• Maidon heraproteiini ”nopeampi” kuin kaseiini  

• Herassa myös paljon leusiinia, haaraketjuista 
aminohappoa, jota ei voi käyttää energianlähteenä 

• Heralla ja kaseiinilla ei eroja harjoituksen jälkeen 
otettuna  

• On tärkeää saada tarpeeksi hyvänlaatuista proteiinia (25-
30 g) joka aterialla. Yli 30 g annoksesta ei lisähyötyä  

• Myös lihasten glykogeenivarastot tarvitsevat täydennystä 
harjoituksen yhteydessä 

• Paras tulos, kun sekä proteiini että hiilihydraatti käytössä 



Proteiinin saannin arviointi 

Tilaus: 

www.maitojaterveys.fi 



Käytännön vinkkejä proteiinin 
saannin lisäämiseksi 

• Puuron keittäminen maitoon 

• Täyslihaleikkeleitä  tai kananmunaa leivän päälle 

   tavallista runsaammin 

• Välipaloiksi rahkaa, jogurttia tai viiliä 

• Pirtelöt (marjoja, rahkaa, jogurttia, maitoa) 

• Proteiinipatukat 

• Täydennysravintovalmisteet 

 





www.gery.fi -> ravitsemuksen arviointi 
Lomakkeet sivuilla pdf-versiona 

http://www.gery.fi/






C-vitamiini 
• Vastustuskyky, tulehdukset, raudan imeytyminen 

• Lievä puute: väsymys, lihaskivut, yleinen heikkouden 
tunne, ruokahaluttomuus, hengenahdistus, haavat 

• Vakava puute: anemia, verenvuoto ikenistä, kipu säärissä 
ja lihasheikkous 

• Kun C-vitamiinin saanti on pitkän aikaa liian vähäistä 

 

• Päivittäinen C-vitamiinin saantisuositus 75 mg. 
 Tupakointi, sairaudet ja niihin käytettävät 
 lääkitykset lisäävät tarvetta 

 



Mehut vertailussa 

Juoma  C-vitamiinia  mg/ 1 dl 

Appelsiinitäysmehu 36  

Mustaherukkamehu, laimennettu 4 

Mehujuoma 13 

Nektari, hedelmäpitoisuus 50 % 13 

Mehu, osittain keinomakeutettu 11 



 
Iäkkään muistisairaan 
ravitsemuksen tukeminen 
kotona  
Ravitsemus muistisairaan kodissa 2009-2012 

Suomen muistiasiantuntijat ry 



Ravitsemus muistisairaan 
kodissa -tutkimus 
• Tavoitteena oli tutkia ja kehittää kotona asuvien 

ikääntyneiden muistisairaiden ja heidän puolisohoitajiensa 
ravinnonsaantia, ravitsemustilaa sekä näihin yhteydessä 
olevia tekijöitä. 

 

• Lisäksi tutkittiin räätälöidyn ravitsemushoidon 
vaikuttavuutta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin randomoidulla, kontrolloidulla asetelmalla 
(RCT). 

 

• www.gery.fi 

 



Arviointi 

• Ravitsemus: 

oMini Nutritional Assessment –testi (MNA)  

o3 päivän ruokapäiväkirja 

 

• Elämänlaatu: 

o15D 



Ikääntyneen ruokapäiväkirja – 
miten onnistuu ? 

1. Suullinen ja kirjallinen ohjaus 
ruokapäiväkirjan pitoon 

2. Ruokamitoilla arvioidaan 
määrät kotona 

3. Lähetään postitse tallentajalle 
4. Tarkistettiin vielä puhelimitse 

ruoka-aineita, rasvan laatua ja 
ruokien määriä 



Räätälöity ravitsemusohjaus 

• Pääkohdat 

oPaino, painon muutos 

oRiittävä ravinnonsaanti 

oD-vitamiinilisä 20 µg päivässä 

o Täydennysrainnon tarve 

o Liikunta 

 



Räätälöity ravitsemusohjaus 

• Toteutustavat: 
o Kotikäynnit (4-8/vuosi) 

o Kuvalliset esitteet 

o Vertaistuki, ryhmätapaamiset 

o Täydennysravintovalmisteet 

o Ravitsemushoidon suunnitelma 

 

 

 



Ravitsemushoidon suunnitelma 

• Positiivinen palaute 

oRuokavalio, 
ruokatalouden hoito, 
liikunta 

 

• Informaatio 

o  Ravitsemus, liikunta 

 

• Käytännölliset ohjeet 

 

 



Intervention sisältö 
Ravitsemus-ohjauksen ja 

-hoidon tapa 

Sisältö ja määrä interventio-

ryhmässä, n=50 pariskuntaa 

Kontrolliryhmä, 

n=49 pariskuntaa 

Kotikäynnit Tarpeen mukaan, vähintään kerran 3 

kuukaudessa. Keskustelut, neuvonta 

- 

Ravitsemushoidon 

suunnitelma 

Lähetettiin jokaiselle yksilöllisesti 

intervention alussa 

intervention 

lopussa 

Puhelinkeskustelut Tarkistettiin ruokapäiväkirjat 

Muulloin tarvittaessa 

 - 

Vertaisryhmätapaamiset 1-2 kertaa kullekin pariskunnalle, 

ohjelmaa, kahvit ja keskustelua 

intervention 

lopussa 

Ikääntyneen 

ravitsemusopas 

Yleistä tietoa ikääntyneen 

ravitsemuksesta 

intervention alussa 

Proteiinin ja kalsiumin 

saannin arviointi 

Kuvalliset ohjeet proteiinin ja 

kalsiumin hyvistä lähteistä 

intervention 

lopussa 

Täydennysravinto-

valmisteet 

Tarvittaessa tukemaan proteiinin ja 

muiden ravintoaineiden saantia 

- 



Tulokset alussa 

Interventio ryhmä 
N=50 

Kontrolliryhmä 
N=49 

Ikäkeskiarvo, SD 78.0 (5.5) 76.7. (5.6) 

Miehet, % 72 65 

MMSE 18.8 (6.4) 20.2 (4.7) 

MNA, % 
Heikko 
Riskissä 
Hyvä 

 
- 

46 
54 

 
- 

41 
59 

BMI, SD 26.4 (3.6) 26.3 (4.1) 

HRQoL 27.6 (6.3) 27.1 (8.0) 

Ryhmien välillä ei eroja 

 AD 

SD=standard deviation 
MNA=Mini Nutritional Assessment 
BMI=body mass index 
HRQoL=Health-related quality of life 



Alkutilanne 

• Tutkittavien ravinnonsaanneissa oli 
suurta vaihtelua  

• Erityisesti proteiinin, C-vitamiinin, 
kalsiumin, E-vitamiinin ja foolihapon 
kohdalla 

• Kun mies oli puolisohoitaja, 
ravinnonsaanti heikointa tutkimuksen 
alussa 



Ravinnonsaanti alle suositusten 
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Intervention vaikuttavuus 

• Ravitsemus 

• Proteiinin ja kalsiumin 
saanti ↑ 

• Sama trendi muiden 
ravintoaineiden 
kohdalla 
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Intervention vaikuttavuus 

• HRQoL 

Change from baseline

-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

15D-score

Sexual activity

Vitality

Distress

Depression

Discomfort and symptoms

Mental function

Usual activities

Excretion

Speech

Eating

Sleeping

Breathing

Hearing

Vision

Mobility

p=0.007

p=0.63

p=0.24

p=0.26

p=0.048

p=0.42

p=0.72

p=0.35

p=0.49

p=0.41

p=0.27

p=0.046

p=0.006

p=0.18

p=0.045

p=0.47

Intervention

Control

15D 



Yhteenvetona 

• Arviointi ja yksilöllinen ohjaus tarpeen 

• Positiivinen palaute  

• Selkeitä, konkreettisia ehdotuksia, lisäyksiä jo 
olemassa olevaan 

• Ravintolisien ja täydennysravintovalmisteiden 

 Tälle ryhmälle pelkkä ruoka ei aina riitä! 

• Muistisairas ei välttämättä olekaan 
ravitsemusneuvonnan  ja tuen tarpeessa, vaan 
uupunut puolisohoitaja! 



IITA- palvelu 

• Interaktiivisuudesta Itsenäisyyttä ja Toimintakykyä 
Arkeen 

• Tausta: Helsingin kaupungin InnoKusti hankeen(2006-
2010) osaprojekti 

 

• Fysioterapeutti (Katri Auranne)  

• Sairaanhoitaja (Marja Lehtinen-Fraser) 

• Ravitsemusinterventio yhteistyössä Suomen 
muistiasiantuntijat ry:n, nyk Gery ry:n kanssa 

 

 



Tavoitteet 

• Tarjota videoneuvottelutekniikan avulla 
vuorovaikutteista palvelua 
kuntoutusjaksolta kotiutuville asiakkaille 

• Tukea asiakkaiden toimintakykyä ja kotona 
selviytymistä 

 



Sisältö 

• Fysioterapeutin ohjaama harjoittelu 
päivittäin 

• Ryhmässä, laitteen välityksellä 

• Räätälöity 

 

• Sairaanhoitajan kanssa käytävät 
keskustelut, ohjattuja 
keskustelutuokioita  

 



Ravitsemusinterventio 

• Ravitsemuksen arviointi 
• Ravitsemustila: MNA 

• Ravinnonsaanti: kolmen päivän ruokapäiväkirja 

• Alussa ja 6 kk kuluttua 

 

• Ravitsemusohjaus 
• Laitteen välityksellä henkilökohtaisesti 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Ravitsemusinterventio  

• Ravitsemushoidon 
suunnitelma 

• Käydyn keskustelun 
pohjalta 

• Lähetettiin postitse -> 
myös omaisten ja 
kotihoidon 
käytettävissä 

 

5.2.2013 / IITA-palvelu     

 

 

 

 

 

RAVITSEMUSHOIDON SUUNNITELMA /  

Perustuu ruokapäiväkirjan tietoihin ja keskusteluumme 25.1.2013 

 

 

Ruokavaliosi on monipuolinen, säännöllinen ja hyvä. On myös hyvä, että 

pidät kaurapuurosta, marjoista, kasviksista ja kalasta.  Kuitenkin 

energian, proteiinin ja vitamiinien saantiin on syytä kiinnittää huomiota, 

sillä ne jäivät niukoiksi ruokapäiväkirjan seurantapäivien aikana. Tarvitset 

erityisesti energiaa, proteiinia ja D-vitamiinia lihasten ja luuston 

hyvinvointiin sekä yleiseen vastustuskykyyn ja jaksamiseen. 

 

- Energian määrä:  

Seurantapäivien aikana energiansaantisi oli hieman alle suositusten. 

Mikäli ikääntyneenä laihtuu, niin lähinnä lihaskudos vähenee (= 

lihakset heikkenevät). Jatka siis herkuttelua hyvän makuisella ja 

monipuolisella ruoalla, voit jopa lisätä sitä! 

 

- Proteiinin saanti: 

Sait seurantapäivien aikana keskimäärin 50 g proteiinia päivässä, kun 

ikäisellesi ja kokoisellesi ihmiselle suositellaan vähintään 80 grammaa 

proteiinia päivässä. Hyviä proteiinin lähteitä ovat liha, kala, kana ja 

kaikki maitotuotteet, mutta erityisesti rahka ja raejuusto. Voisit laittaa 

voileipien päälle runsaasti leikkeleitä, juustoa tai kanamunaa. 

Sydänliiton suosituksen mukaan kananmunia voi syödä turvallisin 

mielin 2-3 kpl viikossa vaikka kolesteroli olisikin koholla. Valiolla on 

uusi Profeel- tuoteryhmä, jonka rahkat eivät ole kovin makeita, mutta 

joissa on paljon proteiinia. Kokeile! 

 



Ravitsemushoidon suunnitelma 

Sisältö: 

• Positiivinen palaute 

• Ravintoaineiden saanti verrattuna 
suosituksiin 

• Tietoa ravitsemuksesta ja ravintoaineista 

• Käytännöllisiä ehdotuksia ruokavalion 
parantamiseksi räätälöidysti 

 



Ravintoaineiden saanti  

Alkutilanne 

N=26 

Lopputilanne 

N=26 

Suositus 

Energia, kcal (sd) 1 335 (400) 1 450 (311) n. 1 500 

Proteiini, g (sd) 55 (18) 65 (16) >60  

Kalsium, mg (sd) 739 (373) 973 (398) 800 

C-vitamiini, mg (sd) 84 (83) 85 (68) 75 

E-vitamiini,mg (sd) 7.6 (4.4) 8.7 (4.9) 8 

Foolihappo,µg, (sd) 210 (96) 236 (132) 300 

Puranen T, Finne-Soveri H, Auranne K, Lehtinen-Fraser M, Suominen MH.  
Nutritional Intervention via videoconferencing for older adults receiving  
home care – A pilot study. J Frailty aging  2013;1:33-37.  



Lopuksi 

 

• Ravitsemuksen arviointi ja ohjaus tulee olla osana 
ikääntyneen ihmisen kuntoutusta ja hyvää hoitoa 

 

• Usein jo pienillä muutoksilla/lisäyksillä voidaan 
parantaa ruokavalion laatua 

 

• Videoneuvottelutekniikka sopii hyvin ikääntyneiden 
kokonaisvaltaiseen, räätälöityyn kuntoutukseen 

 

  

 



KIITOS! 


